21-а НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРОЙЦІ
(Лк. 6, 31-36)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Христос серед нас !
Дорогі брати і сестри.
В сьогоднішньому читанню святого Євангеліє опреділяється
важливе значення християнської моралі і її незрівняна висота і
глибина.
Християнська мораль неперевершина, бо вона відкрита Самим
істинним Богом – Христом. Велич християнської моралі полягає в
тому, що вона проста і зрозуміла для кожної людини, і в той же час
така незбагненно висока, що багатьом здається недосяжною.
Ісус Христос сказав: “Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви
робіть їм. І коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це подяка?
Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро
тим, хто вам робить добро, яка вам за це подяка?
Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого
сподіваєтесь одержати, яка вам за це подяка?
Але ви любіть ворогів ваших, добро робіть, і позичайте, нічого не
сподіваючись; і буде вам заплата велика, і будете синами
Всевишнього; бо Він добрий і до невдячних і злих. Тим то будьте
милосердні, як і Отець ваш милосердний” (Лк. 6, 31-36).
Отже дорогі брати і сестри!
Насамперед треба звернути увагу на просту і всім доступну
настанову нашого Спасителя:
“Як хочете те, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм”. Це означає:
бажаєте, щоб з вами обходилися добре, - так само і ви обходьтеся з
іншими.
Бажаєте, щоб вас не кривдили, і ви нікого не кривдіть.
Бажаєте, щоб вам допомогали в біді, і ви допомагайте тим, хто
потрапив у горе.
Вам неприємно, коли вас обманюють, осуджують, принижують вашу
гідність, говорять неправду, зводять на вас наклепи, - не робіть того ж
самого й іншим.
Ще у старому Заповіті Премудрий Сирах сказав: “Не копай іншому
яму, бо сам потрапиш до неї” (Сирах. 27, 29). Така мораль зрозуміла
всім. Ісус Христос сказав: “Якою мірою міряєте, такою ж відміряється і
вам” (Лк. 6, 38).
“Не судіть, то й вас судити не будуть; не осуджуйте, то й ви не

будете осуджені; прощайте, то й вам буде прощено” (Лк. 6, 37).
Гріх осудження є розповсюдженим злом. Від нього часто страждає
наша гідність. Пльотки та інтриги наносять людям глибокі душевні
рани. Людський суд часто буває несправедливим.
В нашому житті ми часто забуваємо про ці важливі правила
християнської моралі. Часто буває таке, що про нас розповсюджують
погані думки і всякі неправди.
Треба завжди пам’ятати слова Христа Спасителя: “Як хочете, щоб
вам робили люди, так і ви робіть їм”.
Треба частіше ставити себе на місце наших ближніх, тоді нам
зрозумілішим буде їхнє положення. Ця християнська мораль є і
загальнолюдською, бо вона відповідає вимогам совісті.
І тут же виникає питання: а чи можливо взагалі любити ворогів,
чинити добро тим, хто нас не любить і навіть кривдить нас?
Так це можливо! І не тільки можливо, а нам треба поступово, з
Божою допомогою, намагатися підніматися на цю висоту християнської
моралі.
Згадаймо Господа нашого Ісуса Христа, розіп’ятого на хресті. Як
жорстоко знущалися з Нього Його вороги. Ісус Христос фізично і
душевно страждав як людина. І якою ж була реакція Ісуса Христа на
цю людську лють? Ісус Христос молився за своїх ворогів, говорячи:
“Отче, прости їм, бо не знають, що роблять” (Лк. 23, 34).
Цим Спаситель засвідчив, що Він не просто вчив любити ворогів, а
й Сам виконав Свою заповідь.
Дехто може заперечити і сказати, що хоч Христос і молився на
хресті за Своїх ворогів як людина, але ж Він – Бог, а ми люди.
Звичайна людина, з Божою поміччю, може піднестися на цю висоту
християнської моралі.
Коли Господь проповідував Своє вчення, апостоли заперечували
Йому й говорили, що для людини це неможливе, а Ісус Христос
відповів їм, те що для людини здається неможливим, але з Божою
поміччю і глибокою вірою все можливе.
Процес духовного вдосконалення вимагає від християнина постійної
боротьби зі своїми гріховими пристрастями, і в той же час –
доброчинства. Господь сказав, що Царство Боже досягається силою, і
той, хто докладає зусиль, досягає його.
Отже, дорогі брати і сестри! Будемо ж радіти, що Господь наш Ісус
Христос дав нам таке досконале моральне вчення. А ще більше
радіймо з того, що Він дав нам не тільки взірець найдосконалішого

вчення, а дав нам і силу – благодать Святого Духа – для втілення його
в життя.
Виконуймо ж заклик Христа Спасителя: “Будьмо милосердні, як і
Отець наш милосердний”.
Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь
Христос серед нас!

